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َم الَعَشاُء؛ َفاْبَد َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: » َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأَنٍس  - 185 وا بِِه ؤُ إَِذا ُقدِّ

 « ُمتََّفٌق َعَلْيِه.َقْبَل َأْن ُتَصلُّوا الَمْغرَِب 

ََلِة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأبِي َذرٍّ    -  186 إَِذا َقاَم َأَحُدُكْم فِي الصَّ

ْحَمَة ُتَواِجُههُ   « َرَواُه الَخْمَسُة بِإِْسنَاٍد َصِحيٍح.َفََل َيْمَسِح الَحَصى؛ َفإِنَّ الرَّ

 «.َواِحَدًة، َأْو َدعْ َوَزاَد َأْحَمُد: »

ِحيِح َعْن ُمَعْيِقيٍب   : َنْحُوُه بَِغْيرِ َتْعِليٍل. َعنْهُ َرِضَي اهللُ َوفِي الصَّ

 : (1)الشَّرُْح

َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:   َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأَنٍس  ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

َم الَعَشاُء؛ »  (.« ُمتََّفٌق َعَلْيهِ الَمْغرَِب ِبِه َقْبَل َأْن ُتَصلُّوا وا ؤُ َفاْبَد إَِذا ُقدِّ
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب احلث على اخلشوع يف الصالة؛ لبيان أن  

 . ضرة الطعام ينايف اخلشوعحب اجلائع صالة
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

َم الَعَشاُء؛ )قوله:  املسألة األوىل: يدل على حرص اإلسالم على نبذ   (بِهِ وا ؤُ َفاْبَد إَِذا ُقدِّ
 كل ما ينايف اخلشوع. 
َم الَعَشاُء؛ )قوله:  املسألة الثانية: يدل على  (بِِه َقْبَل َأْن ُتَصلُّوا الَمْغِرَب وا ؤُ َفاْبَد إَِذا ُقدِّ

أما إذا كان   ،قدم على الصالة إذا كان املصلي جائعاً ويشغله جوعه عن اخلشوعأن الطعام ي  
 م الصالة. قد ِ غري حمتاج للطعام أو ال يشغله عن اخلشوع في  

مَ )قوله:  املسألة الثالثة:   زَ هَ يدل على أن األمر بتقدمي العشاء إذا كان قد جَ  (إَِذا ُقدِّ
 ز فتقدم الصالة.هَّ الطعام أما إذا مل ي  

والراجح التفصيل:  ،هذا األمر عند اجلمهور للندب  (بِهِ وا ؤُ َفاْبَد )قوله:  املسألة الرابعة:
 وإن كان يسرياً فهو للندب. ،إن كان جوع املصلي شديداً فهو للوجوب 
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يدل على أن عشاء  (بِِه َقْبَل َأْن ُتَصلُّوا الَمْغرَِب وا ؤُ َفاْبَد )قوله:  املسألة اخلامسة:
 الصحابة رضي للا عنهم يف عهد النبوة كان قبل صالة املغرب. 

إَِذا َقاَم َأَحُدُكْم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َأِبي َذرٍّ  )قال:  مث بعد ذلك  

ْحَمَة ُتَواِجُههُ  ََلِة َفََل َيْمَسِح الَحَصى؛ َفإِنَّ الرَّ    .(فِي الصَّ
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب احلث على اخلشوع يف الصالة؛ لبيان أن  

 .انشغال املصلي إبصالح مكان سجوده ينايف اخلشوع
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

ََلِة َفََل َيْمَسِح الَحَصى)قوله:  املسألة األوىل: يدل على هني   (إَِذا َقاَم َأَحُدُكْم فِي الصَّ
 وكذا إذا كان حتت ركبتيه أو قدميه.  ،املصلي أن ميسح احلصى يف سجوده

يدل على حرص اإلسالم على عدم انشغال املصلي عن اخلشوع ولو   املسألة الثانية:
 .بلمس احلصى

ن عمر ب ألنه ورد عن ا ؛نهي للكراهةهذا ال (َفََل َيْمَسِح الَحَصى)قوله:  املسألة الثالثة:
 اج هلا. يوقد يكون حمرماً إذا زادت حركته لذلك من غري احتأنه كان ميسح، رضي للا عنهما 

ْحَمَة ُتَواِجُههُ )قوله:  املسألة الرابعة: أسباب نزول الرْحة  أن السجود من  :أي (َفإِنَّ الرَّ
 ودجوهي الس -اهليئة  فال ينشغل ابحلصى عن اخلشوع يف تلك  على العبد لكونه متذلاًل هلل

- . 
يضعف قوله:  وبعض أهل العلم  ، وحسنه الرتمذي (َرَواُه الَخْمَسُة بِإِْسنَاٍد َصِحيٍح )قال: 

ْحَمَة ُتَواِجُههُ )  .(َفإِنَّ الرَّ
مأذون   :يعين  (َواِحَدًة، َأْو َدعْ )يف رواية أخرى ألْحد:  قصده:    :يعين  (َوَزاَد َأْحَمُد )قال:  

 ودع ما زاد عن الواحدة.  ،لك مبسح احلصى مرة واحدة
ِحيِح َعْن ُمَعْيِقيٍب  )قال:   ْحَمَة )  :وهو  (: َنْحُوُه بَِغْيرِ َتْعِليلٍ  َعنْهُ َرِضَي اهللُ َوفِي الصَّ َفإِنَّ الرَّ

 البخاري دون الزايدة.   حفأصل احلديث يف صحي (ُتَواِجُههُ 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


